I.
Nazwa i adres zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
Regon: 240837054
NIP: 644-337-38-32
Tel. (032) 296-42-98
Fax (032) 263-57-19
www.szpital.sosnowiec.pl
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
II.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji
zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych – kod CPV :
33.18.31.00-7. Zamówienie składa się z 7 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi
oddzielny przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1 – Zestaw do szycia zerwanych ścięgien,
Pakiet nr 2 – Osteotomia – implanty chirurgiczne,
Pakiet nr 3 – Implanty do złamań okołoprotezowych,
Pakiet nr 4 – Implanty do rewizji stawu biodrowego,
Pakiet nr 5 – Implanty do szycia łąkotek,
Pakiet nr 6 – System do autologicznej retransfuzji krwi,
Pakiet nr 7 – Cement kostny do implantowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 4.1 do 4.7 do
SIWZ.
3. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do
zakładania ww. implantów z dostawą do 3 dni od daty zawarcia umowy, oraz wymianę
lub naprawę zuŜytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi (dotyczy
Pakietów: 3, 4, 5).
4. Pakiety 2, 3, 4, 5, 6: Wykonawca gwarantuje stworzenie w ciągu 3 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy depozytu zawierającego podstawowy asortyment implantów (po 1
sztuce z kaŜdego rodzaju i rozmiaru) oraz uzupełnienie po zuŜyciu poszczególnych części
w ciągu 24 godzin.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia (dotyczy Pakietu nr 1 i 7) sukcesywna z
rozładunkiem do szpitala w terminie 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
6. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału
faktury.
7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o
wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz.896) oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
8. Okres przydatności do uŜycia przedmiotu zamówienia co najmniej 12 miesięcy od daty
dostawy do szpitala.
III.

Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany do 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do
wyczerpania wartości umowy w zakresie danego pakietu.
Miejsce dostawy: SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3.
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IV.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.
Spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie
oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy
zastosowaniu zasady „spełnia – nie spełnia”.
V.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji
zamówienia. Zawartość oferty.
1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, naleŜy przedłoŜyć następujące
dokumenty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
- Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).
2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleŜy:
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy:
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego naleŜy:
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
Zamawiającego naleŜy:
- przedłoŜyć Katalog proponowanego asortymentu lub inny dokument w języku polskim
zawierający szczegółowy opis z zaznaczeniem odpowiedniego pakietu i pozycji,
- przedłoŜyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, Ŝe
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu jeŜeli Wykonawca dostarczy dokumenty
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dopuszczające zgodne z:
- ustawą z dnia z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896 z
późn. zmianami tj. certyfikat CE lub deklaracja zgodności a w przypadku gdy wyrób
medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski równieŜ wpis do rejestru
wyrobów medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy.
6.Dla wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w
szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać
dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone
w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego
z wykonawców lub wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców.
7.Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę / osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy :
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- formularz asortymentowo – cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 – 4.7 do
SIWZ.
- formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2
oraz 4.1 – 4.7 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
VI.
Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za
pomocą e-maila oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na
Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej
niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień
Publicznych, tel. (032) 296-42-98.
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
fax: (032) 263-57-19
VII.
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VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami
składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w
nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dowolne części
zamówienia lub na całość przedmiotu zamówienia z podziałem na części.
3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W
przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy
Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.
4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub
osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być
parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone
imienną pieczątką.
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć
przetłumaczone na język polski.
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić
jedną całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w
inny sposób).
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez
osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.
1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica
przedsiębiorstwa”.
10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:
„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę implantów ortopedycznych. ZP/51/2008. Nie otwierać przed: 13.11.2008r., godz.
10.30” PRZYSTĘPUJEMY DO PAKIETÓW NR ..................”
Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod
warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
b) Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności i
nie będą otwierane.
c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach
jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„zmiana”.
d) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
IX.

Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5

X.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty naleŜy złoŜyć w SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec,
ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 13.11.2008r. do godz. 10.00 .
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 13.11.2008r. o godzinie 10.30 w sali
konferencyjnej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro.
Otwarcie kopert jest jawne.
XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny ( obejmujący wartość
oferty, koszty dostawy do zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu i itp.)
Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po
przecinku.
Cena ma być wyraŜona w złotych polskich.
Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu
określonego (stosownie do oferowanych pakietów) w załączniku 4.1.- 4.7.
XII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena – 100%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :
Cmin – cena najniŜsza spośród badanych ofert
Cn – cena badanej oferty
100 – stały współczynnik
P – liczba punktów
P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XIV. Pozostałe reguły postępowania.
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia
dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
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3.Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt
przedmiot zamówienia do Zamawiającego – Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3.
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 7 części – Pakietów.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67
ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.
XV.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
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ZP/51/2008
Załącznik nr 1

………………………………………
(pieczęć firmowa )
Formularz oferty
Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................
z
Regon

siedzibą

w

..............................................................................................

...........................................................

NIP

..........................................

telefon:...............................................fax: .........................................................
e–mail................................................................................................................
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dostawę implantów ortopedycznych oferuję wykonanie przedmiotowej
dostawy na warunkach określonych w SIWZ w części dotyczącej pakietu:
Pakiet nr 1 – Zestaw do szycia zerwanych ścięgien określony w załączniku 4.1 siwz
za cenę netto………………………………………...…………zł
podatek VAT ……….……..............................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT .............………….……….zł
Słownie: ………………………………………………...................................…zł
Pakiet nr 2 – Osteotomia – implanty chirurgiczne określone w załączniku 4.2 siwz
za cenę netto……………………................................….…….zł
podatek VAT ……….……..............................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT …………....................………….……….zł
Słownie: ……………………………………………...................................…zł
Pakiet nr 3 – Implanty do rewizji stawu biodrowego i złamań okołoprotezowych określone w
załączniku 4.3 siwz
za cenę netto……………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ……….……..............................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT …………………………….……….zł
Słownie: ………………………………………………...................................…zł
Pakiet nr 4 – Implanty do rewizji stawu biodrowego określone w załączniku 4.4 siwz
za cenę netto……………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ……….……..............................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT …………………………….……….zł
Słownie: ………………………………………………...................................…zł
Pakiet nr 5 – Implanty do szycia łąkotek określone w załączniku 4.5 siwz
za cenę netto………………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ……….……..............................……..zł
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Cena ofertowa z podatkiem VAT ……………………………………….....zł
Słownie: …………………………………………...................................…zł
Pakiet nr 6 – System do autologicznej retransfuzji krwi określony w załączniku 4.6 siwz
za cenę netto………………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ……….……..............................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT ……………………………………….zł
Słownie: …………………………………………...................................…zł
Pakiet nr 7 – Cement kostny do implantowania określony w załączniku 4.7 siwz
za cenę netto………………………..………….............................….…….zł
podatek VAT ……….……..............................……..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT ……………………………………….zł
Słownie: …………………………………………...................................…zł
2. Warunki płatności:
Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia :
Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą w okresie do 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.
Poszczególne dostawy odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu w
terminie do 3 dni roboczych od dnia złoŜenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 1 i 7).
4. Zapewniamy stworzenie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy depozytu
zawierającego podstawowy asortyment implantów (po 1 sztuce z kaŜdego rodzaju i
rozmiaru) oraz uzupełnianie po zuŜyciu poszczególnych części w ciągu 24 godzin
(dotyczy Pakietów 2, 3, 4, 5, 6). Zobowiązujemy się utrzymać pełny komplet implantów
do momentu wyczerpania przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
5. Zapewniamy udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantów
z dostawą do 3 dni od daty zawarcia umowy, oraz wymianę lub naprawę zuŜytych lub
uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi (dotyczy Pakietów: 3, 4, 5).
5. Zapewniamy okres przydatności do uŜycia co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do
szpitala.
6. Oświadczam(-y), Ŝe następująca część zamówienia :
............................................................................................ będzie powierzona
podwykonawcom.
Niniejszym oświadczam(-y), Ŝe:

1. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się) z SIWZ i postawionymi w niej
wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskałem
(uzyskałam, uzyskaliśmy) informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest
zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w przypadku
wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach,
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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3. Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj.
przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą o
wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz.896) oraz z
innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

…………………………………………
(podpis pełnomocnego przedstawiciela)
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ZP/51/2008
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczeń
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczamy, Ŝe:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego
wyklucza się:
− wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
− wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
− wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
− osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
− spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
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−

−

−
−

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w
art. 22 ust. 1 pkt 1-3

....................................................
(miejscowość i data)

.....................................................
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
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ZP/51/2008
Załącznik nr 3
UMOWA NR ............. - wzór
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w
Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000298176
posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, będącego płatnikiem VAT,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w /
wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................
reprezentowaną przez:
..............................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn.
zm.) przetargu nieograniczonego znak ZP/51/2008 została zawarta umowa o następującej
treści:

1.

2.

3.

4.

§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy są dostawy przez Wykonawcę i zakupy przez Zamawiającego
implantów ortopedycznych (w zaleŜności od pakietu), zwanych w dalszej części
umowy przedmiotem zamówienia, w asortymencie i cenach określonych w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŜnionych
od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w
zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.
Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne
z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896)
oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.
Okres przydatności do uŜycia przedmiotu umowy nie moŜe być krótszy niŜ 12
miesięcy od dnia dostawy do szpitala.

§2
WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy zestaw narzędzi (instrumentarium) do zakładania implantów w
terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy (dotyczy Pakietów: 1, 3, 4, 5).
2. Wykonawca gwarantuje stworzenie w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
depozytu zawierającego pełny asortyment implantów (po 1 sztuce z kaŜdego rodzaju i
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

rozmiaru) oraz uzupełnienie po zuŜyciu poszczególnych części implantów w ciągu 24
godzin ( dotyczy Pakietów 2, 3, 4, 5, 6).
Okres przydatności do uŜycia przedmiotu umowy nie moŜe być krótszy niŜ 12 miesięcy
od dnia dostawy do szpitala.
Zamówienie moŜe być realizowane w dostawach częściowych wg pisemnych zamówień
składanych przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo zamówić tylko te elementy implantów, które zostały wszczepione
pacjentowi i zgłoszone wykonawcy na podstawie protokołu zuŜycia.
Wykonawca wystawi fakturę tylko za te elementy implantów, które zostały wszczepione
pacjentowi i ujęte w protokole zuŜycia.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać pełny komplet implantów do momentu
wyczerpania przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe
odmówić przyjęcia dostawy jeŜeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i
oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opakowanie będzie naruszone;
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia niewykorzystanego asortymentu
zgodnego z przedmiotem zamówienia z chwilą rozwiązania umowy.

§3
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres nie dłuŜszy niŜ 12 miesięcy i obowiązuje do dnia
………............ lub do wyczerpania wartości umowy.
§4
WYNAGRODZENIE DOSTAWCY
1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy,
które stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu naleŜytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wartość umowy wynosi:
…………........ zł netto + .............zł VAT co stanowi łączną cenę brutto .................... zł
(słownie:……………………...................................................…………………………zł).
4. Ceny wyszczególnione w zał. nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres trwania
umowy

1.

2.
3.
4.

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar ustaloną cenę przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury za zuŜyte implanty (zgodnie z protokołem zuŜycia).
Prawidłowo wypisana faktura będzie zawierała nazwiska chorych oraz kody
poszczególnych elementów.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny
z nazewnictwem podanym w zamówieniu.
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Zamawiający dopuszcza nazewnictwo asortymentu wyszczególnionego na fakturach
VAT wystawianych przez Wykonawcę jedynie w języku polskim. Nazwy obcojęzyczne
mogą znajdować się na fakturze tylko jako uzupełniające.
5. Wartość o której mowa w § 4 ust. 3 moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla zamawiającego.
§6
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z
następujących tytułów:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej
wartości umowy brutto,
b) w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości szkody, strony zastrzegają
moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
c) w razie niedostarczenia w terminie:
24 godzin (dotyczy uzupełnienia depozytu po zuŜyciu poszczególnych części - Pakiety 2,
3, 4, 5, 6),
3 dni roboczych (dotyczy Pakietu 1 i 7),
3 dni roboczych (dotyczy stworzenia depozytu - Pakiety 2, 3, 4, 5, 6),
3 dni dotyczy (dostarczenia zestawu narzędzi – Pakiety 3, 4, 5),
od daty zamówienia przedmiotu umowy Zamawiający naliczać będzie Wykonawcy kary
w wysokości 1% wartości niezrealizowanego pisemnego zamówienia za kaŜdy dzień
zwłoki przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający moŜe rozwiązać umowę.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach.
b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub teŜ
nienaleŜycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym
przypadku moŜe nastąpić w trybie natychmiastowym.
W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§7
REKLAMACJE
1. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do ilości i jakości dostarczonych
towarów w terminie 3 dni od daty doręczenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w
tym terminie uwaŜa się za uwzględnienie reklamacji.
2. Wykonawca w ciągu 48 godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany
wadliwego towaru na pełnowartościowy. W przypadku róŜnicy zdań co do uznania
reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia reklamowanego towaru w
banku do czasu rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztów związanych z wymianą wadliwego asortymentu, ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów zabiegów chirurgicznych oraz kosztów leczenia.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15

1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.
2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie moŜe przenieść naleŜności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie, ani wnieść jako zabezpieczenia pod kredyt bankowy.
4. W sprawach nieunormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeŜeli nie dojdzie do ugody lub
porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
6. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy :
1. Formularz asortymentowo – cenowy.

Zapisy § 2 pkt. 5, 6, 7 dotyczą Pakietów 2, 3, 4, 5, 6.
Zapisy § 5 pkt. 2 dotyczą Pakietów 2, 3, 4, 5, 6.

16

Załacznik nr 4.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 – Zestaw do szycia zerwanych ścięgien
L.p.

Asortyment

1

2

Cena
wartość Wartość
Wymagana
Wartość
netto
Vat VAT zamówienia
Jedn.miary ilość w
zamówienia
producent
/jedn.
% (do kol.
brutto
jedn.miary
netto
6)
(kol.6+kol.8)
miary
3
4
5
6
7
8
9
10

Zestaw do szycia zerwanych ścięgien, stal
nierdzewna niepowlekana skręcana:
- 1 igła prosta tnąca 40 mm połączona z igłą 1/2
koła odwrotnie tnąca 18 mm;
1.
- 2 nitki długości 40 cm, grubość 3/0;
- 1 perforowany silikonowy krąŜek;
- 2 perforowane metalowe krąŜki.

zestaw

12

RAZEM

Ogółem wartość oferty brutto...........................................PLN
................................dnia..............................

-

-

słownie...............................................
.
........................................................................
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu
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Załącznik nr 4.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 – Osteotomia - implanty chirurgiczne

L.p.

Asortyment

1

2

Cena
wartość Wartość
Zap.
Wartość
netto
Vat VAT zamówienia
Jedn.miary roczne w
zamówienia
producent
/jedn.
% (do kol. brutto (kol.
jedn.miary
netto
6)
6 + kol. 8)
miary
3
4
5
6
7
8
9
10

śruba kompresyjna (Herberta) samogwintująca średnica 2,5 / 3,2 mm:
1. długość 12 - 20 mm

szt.

2

2. długość 22 - 30 mm

szt.

2

śruba kompresyjna (Herberta) samogwintująca średnica 3,0 / 3,9 mm:
3. długość 12 - 20 mm

szt.

2

4. długość 22 – 30 mm

szt.

2

śruba kompresyjna (Herberta) samogwintująca średnica 4,0 / 5,0 mm:
5. długość 16 – 26 mm

szt.

2

6. długość 28 – 38 mm

szt.

2

7. długość 40 – 60 mm

szt.

2
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śruba kompresyjna kaniulowana (Herberta) samogwintująca średnica 3,0 / 3,9 mm:
8. długość 12 - 20 mm

szt.

2

9. długość 22 – 30 mm

szt.

2

śruba kompresyjna kaniulowana (Herberta) samogwintująca średnica 4,0 / 5,0 mm:
10. długość 12 – 20 mm

szt.

2

11. długość 22 – 30 mm

szt.

2

Razem

Ogółem wartość oferty brutto...........................................PLN
................................dnia..............................

-

-

-

słownie...............................................
.
........................................................................
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

19

Załącznik nr 4.3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3 – Implanty do złamań okołoprotezowych

L.p.

Asortyment

1

2
kable o średnicy 1,6 mm oraz 2 mm i długości
min. 500 mm z plecionki 49 drutów ze stali
1.
chromowo - niklowo - manganowej w komplecie
z zaciskiem.
płytki kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z
2. nacięciami dla kabli, odpowiednio 6, 8, 10, 12
nacięć.

Wartość
Cena
wartość
Zap.
Wartość
zamówienia
netto
Vat VAT
Jedn.miary roczne w
zamówienia
brutto
/jedn.
% (do kol.
(kol. 6 + kol.
jedn.miary
netto
6)
miary
8)
3
4
5
6
7
8
9
komplet

18

szt.

6

Razem

Ogółem wartość oferty brutto...........................................PLN
................................dnia..............................

-

producent

-

10

-

słownie...............................................
.
........................................................................
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu
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Załącznik nr 4.4 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4 – Implanty do rewizji stawu biodrowego

L.p.

1

Asortyment

2
metalowy, anatomiczny (prawy, lewy) koszyk w
kształcie krzyŜaka, posiadający uchwyt do
1. mocowania w talerzu kości biodrowej oraz po
przeciwnej stronie haczyk do mocowania na
kości panewki, w rozmiarach od 40 do 60 mm
Koszyk rewizyjny do panewki stawu
biodrowego, wykonany z czystego tytanu,
anatomiczny (prawy, lewy) w trzech rozmiarach
(dla kaŜdej ze stron), umoŜliwiający mocowanie
wewnątrz na cemencie kostnym panewki
polietylenowej (niskoprofilowej) o średnicy
2.
dostosowanej do rozmiaru koszyka ( 46 mm, 52
mm lub 58 mm). Koszyk wyposaŜony w trzy
ramiona umoŜliwiające mocowanie do kości
miednicy za pomocą śrub. Śruby mocujące o
średnicy 6,5 mm i długości od 16 mm do 68 mm
(włącznie)
Element uzupełnienia stropu panewki ze stopu
tytanu o wysokiej porowatości w rozmiarach 52
3.
mm do 58 mm z zestawem tytanowych śrub
samogwintujących o średnicy 6,5 mm

Wartość
Cena
wartość
Zap.
Wartość
zamówienia
netto
Vat VAT
Jedn.miary roczne w
zamówienia
brutto
/jedn.
% (do kol.
(kol. 6 + kol.
jedn.miary
netto
6)
miary
8)
3
4
5
6
7
8
9

szt.

3

szt.

3

szt.

3

producent

10

21

4.

5.

6.

7.

Koszyki panewkowe ze stopu tytanu o wysokiej
porowatości, grubość ściany - 5 mm, średnica
zewnętrzna od 54 mm do 76 mm, z otworami do
śrub tytanowych samogwintujących o średnicy
6,5 mm z zestawem tych śrub
Metalowa siatka elastyczna do rekonstrukcji
ubytków kostnych w obrębie trzpienia (prosta lub
anatomiczna),
Metalowa siatka elastyczna do rekonstrukcji
ubytków kostnych w obrębie stropu (mała,
średnia lub duŜa)
Metalowa siatka elastyczna do rekonstrukcji
ubytków kostnych w obrębie panewki(mała lub
duŜa).

szt.

3

szt.

3

szt.

2

szt.

4

Razem

Ogółem wartość oferty brutto...........................................PLN
................................dnia..............................

-

-

-

słownie...............................................
.
........................................................................
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu

22

Załącznik nr 4.5 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5 – Implanty do szycia łąkotek

L.p.

Asortyment

1

2
Biowchłanialny implant do szycia łąkotek o
średnicy 1,1 mm i długości 10, 13 i 16 mm, z
1.
systemem nacięć / zadziorów na całej długości,
kaniulowany, kolorowy, samowiąŜący
Niewchłanialny implant do szycia łąkotek,
2.
samowiąŜący

Cena
wartość Wartość
Zap.
Wartość
netto
Vat VAT zamówienia
Jedn.miary roczne w
zamówienia
producent
/jedn.
% (do kol.
brutto
jedn.miary
netto
6)
(kol.6+kol.8)
miary
3
4
5
6
7
8
9
10
szt.

20

szt.

20

RAZEM

Ogółem wartość oferty brutto...........................................PLN
................................dnia..............................

-

-

słownie...............................................
.
........................................................................
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu
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Załącznik nr 4.6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6 – System do autologicznej retransfuzji krwi

L.p.

Asortyment

1

2
Zintegrowany, zamknięty (próŜniowy) system
jednorazowego uŜycia do odzyskiwania krwi z
pooperacyjnego drenaŜu ran, gromadzenia krwi,
jej filtrowania i ponownego przetoczenia
choremu. System składa się ze sztywnego
zbiornika na krew o pojemności 800 ml z
1. wbudowaną pompą próŜniową zasilaną dwoma
akumulatorami 1,5 V, zapewniającą stałe
podciśnienie podczas drenaŜu w trzech
zakresach: 25 mm Hg, 50 mm Hg i powyŜej 100
mm Hg; odpowiednich drenów i filtrów oraz
worka na krew do retransuzji doŜylnej zwrotnej
o pojemności 800 ml.

Cena
wartość Wartość
Zap.
Wartość
netto
Vat VAT zamówienia
Jedn.miary roczne w
zamówienia
producent
/jedn.
% (Do kol. brutto (kol.
jedn.miary
netto
6)
6+kol.8)
miary
3
4
5
6
7
8
9
10

szt.

10

-

Ogółem wartość oferty brutto...........................................PLN
................................dnia..............................

-

-

słownie...............................................
.
........................................................................
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu
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Załacznik nr 4.7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7 – System do autologicznej retransfuzji krwi
L.p.

Asortyment

1

2
Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany
tlenkiem etylenu, bez konieczności wstępnego
1.
schładzania składników cementu, pakowany po
1 x 40 g
Mieszalnik próŜniowy do cementu – zestaw
pojedynczy zawierający
1 mieszalniko – strzykawkę zaopatrzoną w filtr
2.
powietrza,
dyszę o dwóch długościach (długa i krótka),
umoŜliwiającą łatwą aplikację cementu

Cena
wartość Wartość
Zap.
Wartość
netto
Vat VAT zamówienia
Jedn.miary roczne w
zamówienia
producent
/jedn.
% (do kol.
brutto
jedn.miary
netto
6)
(kol.6+kol.8)
miary
3
4
5
6
7
8
9
10
szt.

50

szt.

50

RAZEM

Ogółem wartość oferty brutto...........................................PLN
................................dnia..............................

-

-

słownie...............................................
.
........................................................................
Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu
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